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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Beste kunst- en cultuurliefhebbers,
Een bijzonder jaar loopt ten einde. Een jaar dat velen verdriet en verlies heeft
gebracht.
Een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken.
We zijn blij dat we ondanks alle beperkingen er toch in geslaagd zijn een aantal
concerten en exposities wel te laten plaatsvinden.
Kunst en Cultuur kan troost en afleiding brengen.
We wensen ieder fijne feestdagen en kijken nu al uit naar een mooi cultureel 2021:

December voorbij
De dagen luchten weer op
Dansen dansen dan

Exposities


26/27/28 mrt & 2/3 apr

- De Kleiclub in reprise

De expositie Dirty Mindfulness II van de Kleiclub kon vorig jaar geen
doorgang vinden. Dit jaar herkansing! De Kleiclub is een geuzennaam voor
een groep beeldend kunstenaars uit Arnhem en omstreken. Regelmatig
werken de kunstenaars samen in het atelier van keramist Peter Krynen. Ieder
vanuit zijn/haar eigen discipline, ideeën en plannen. Het experiment wordt
daarbij niet geschuwd, en bijzondere, aparte en soms ‘vreemde’ combinaties
worden uitgeprobeerd.


28/29/30 mei & 4/5 jun - Kuypers en de Neef
Kuypers & de Neef is een samenwerkingsverband tussen de kunstenaars
Bram Kuypers en Lennart de Neef. Bram en Lennart werken samen aan
kunstprojecten omtrent de onbedoelde schoonheid van bouwwerken en
(constructie) werkzaamheden. Voor hun tentoonstelling in de Garnizoenskerk
zijn ze bezig met een nieuw videowerk over de blauwe lazer op het dak van
een meettrein in Nederland. Het wonderlijke licht wat de hemel in de nacht
blauw kleurt en door het landschap voert als een bovennatuurlijk verschijnsel
staat in deze tentoonstelling centraal. Letterlijk een soort hemelvaart. We zijn
nu al benieuwd……



23/24/25 & 30/31 jul - Wim Wijnakker solo expo ”Auxilia Mirabilis”
Wim is regisseur, schrijver en ontwerper…….



24/25/26 sep & 1/2/3 okt - Ben Wasser schilderijen
Ben Wasser woont en werkt op de Tiengeboden in de Ooijpolder bij
Nijmegen.
Polder- en rivierenlandschappen met de oude steenfabrieken en hun
tasvelden,
de dijkhuisjes en de boerderijen op terpen zijn voorname thema’s in zijn werk.

Poëzie
In 2021 gaat het gebeuren: de poëzieroute krijgt een geweldige facelift! Er komen
maar liefst 25 prachtige, grappige, serieuze, liefdevolle en rebelse gedichten,
allemaal schitterend geïllustreerd, op mooie, grote, nieuwe borden.
De wandelroute is helemaal vernieuwd, en voert je vanaf het station langs en door
het schilderachtige Ravenstein, de Maasdijk en gaat via de zwarte weg en
Soeterbeeck weer terug naar het station. Heb je zin in een kleinere wandeling? Dat
kan ook, want de route is opgeknipt in drie delen.
Lokale beroepskunstenaars en kinderen van groep 6/7 en 8 van basisschool ’t
Ravelijn verzorgen de illustraties. De gedichten worden in de klas besproken en
Ingrid Friesen - een professioneel illustrator uit Oss - gaat de kinderen helpen bij het
illustreren.
De opening van de poëzieroute is met Pinksteren, gelijktijdig met het nieuwe
kunstevent “Ravenstein Overdrijft”.

Educatie
Het is onze ambitie om alle scholen binnen de gemeente bij onze activiteiten te
betrekken. We nodigen de basisscholen in Ravenstein en omgeving uit een exclusief
bezoek aan de exposities in de Garnizoenskerk te brengen. Een kunstenaar geeft
dan een toelichting op de geëxposeerde werken. We verwachten bij elkaar een
tiental groepen van de drie scholen.
Daarnaast verzorgen we voor alle bouwen van basisschool ’t Ravelijn activiteiten in
het kader van het OKVO plus programma*. Onze rol is het verbinden van vraag en
aanbod. De activiteiten worden verzorgd door plaatselijke ambachtslieden en
kunstenaars.
Omroep Walraven, Lotte Dans, Smederij Verhoeven, Joyce van Sangen van
Vocalcenter en Durske Clown hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

*)
Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs (OKVO) is een uniek
samenwerkingsverband tussen het primair onderwijs en de Osse kunstinstellingen.
Jaarlijks maken ruim 7000 leerlingen kennis met verschillende kunstdisciplines:
muziek, film, dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur en drama.

Concerten
Het concertprogramma 2021 van Stichting Cultuur is gevarieerd, voor iedereen
toegankelijk en zolang het nodig is........Coronaproof! Chansons, muziektheater,
flamenco, klassiek en brass: noteer alvast de datums en beleef het mee in onze
Garnizoenskerk!


28 februari - Les enfants du paradis, Lizet van Beek en Doré van Deijck
LES VIEUX AMANTS-Chansons Melancholiques.
Rokerige chansons die ooit klonken in de donkerbruine Parijse cabarets; de
clubs waar men met rode wijn en sigaret mijmerde over de condition humaine.
Liederen die doen voelen hoe het menselijk tekort het hart doet lijden en de
ziel pijnigt: Franse chansons op zijn best.

 18 april - De Andersons met een “Een mooiere wereld”
De Andersons is een duo met Zweedse roots bestaande uit Anna Ågren en
Roel Dullaart. Eerder maakten ze samen met Arjen Lubach de voorstelling
‘Stockholm Sneeuwt’, brachten ze een voorstelling over het leven en werk van
Cornelis Vreeswijk en speelden ze een exclusieve concertreeks i.s.m. de band
Zijlstra. De Andersons worden vaak geprezen om hun oorspronkelijke kijk op
de wereld, hun veelzijdige muzikaliteit, sterke teksten en de hartstocht
waarmee ze op het podium staan. De afgelopen seizoenen speelden ze het
theaterconcert ‘Hier Dooft Niets’ en ontvingen ze gasten als Jan Terlouw,
Dieuwertje Blok, Freek de Jonge, Hakim Traïdia, Hanneke Groenteman en
vele anderen die hen vergezelden in hun zoektocht naar verwondering.
De Andersons brengen een humoristische en muzikale theatervoorstelling op
het grensgebied van kleinkunst, muziektheater en theaterconcert.
 13 juni - Flamenco trio
Flamenco met gitarist Maurice Leenaars, danseres Elena Grulla en zanger
José Ligero.
 3 oktober - Recital Jeroen Dupont
Violist Jeroen Dupont studeerde bij o.a. Coosje Wijzenbeek, Herman
Krebbers, Vera Beths en Jean-Jacques Kantorow in Parijs. Hij won in 2003
het Davina van Wely Concours en in 2007 het Nationaal Vioolconcours Oskar
Back.


7 november - Pelgrim Brass
Pelgrim Brass is een eigenzinnig, creatief en toegankelijk koperkwintet.
De schilderachtige wijk Delfshaven, in Rotterdam, is de plek waar de
talentvolle leden van het kwintet elkaar in 2013 tegen het lijf liepen.

Onze vrienden
U kent vast “de vriendenpas” zoals we die uitgaven tot en met 2020. In feite was dit
een soort Passe-Partout voor vier van onze concerten.
Uiteraard waarderen we onze vrienden zeer. We willen dan ook graag iets extra’s
doen om de band nog meer te versterken. Vanaf dit jaar kiezen we daarom voor een
wat andere opzet: Het netwerk “Vrienden van de Stichting Cultuur Ravenstein”.
Wat doen wij voor onze vrienden:
We bieden vrienden een aantal activiteiten. De opsomming hieronder geeft een idee
van wat we willen gaan doen met en voor vrienden. Omdat we nog met Corona
zitten, bieden we nu inzicht in de contouren van onze plannen, zodra we concreet
kunnen zijn, doen we dat.






Toegang tot een speciaal vriendenconcert, de vrienden mogen één introducé
meenemen, die de helft van de prijs van een normale ticket betaalt. Het
concert wordt afgesloten met een meet & greet met de artiesten in
samenwerking met de horeca.
Vrienden worden -als ze dat willen- lid van een online cultuurnetwerk,
bijvoorbeeld een appgroep. Zij en wij doen voorstellen voor gezamenlijke
activiteiten, zoals museumbezoek, concerten et cetera, die wellicht samen
leuker zijn om te doen dan alleen. Bij gelegenheid kunnen wij het
groepsvervoer of de groepsentree regelen.
Kosten voor deze activiteiten worden door de deelnemers betaald.
Privileges: zoals een uitnodiging voor de opening van de poëzieroute of
openingen van tentoonstellingen.

Wat doen onze vrienden voor ons:






Vrienden doneren minimaal €15,00 per jaar.
De Stichting Cultuur Ravenstein heeft de ANBI status, dit betekent dat uw
donatie aftrekbaar kan zijn van de belasting.
Onze penningmeester, Frank van Dongen, kan u precies uitleggen wat de
condities rond aftrek zijn.
Vrienden zijn onze mond-tot-mondreclame en delen onze activiteiten en ons
nieuws op sociale media.
Handige vrienden zijn bereid tot hand- en spandiensten.
Vrienden dragen ideeën aan voor nog meer cultureel leven in de brouwerij.

Vriend worden? Meld je per mail aan bij penningmeester@cultuur-ravenstein.nl

Voor meer informatie zie onze website www.cultuur-ravenstein.nl

